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1

De Bat

SO

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
1-2-2019 N.a.v. Rapport Rekenkamers Energie in Transitie: we moeten nadere
afspraken maken over het labellen van middelen voor energietransitie.
Dit moet worden betrokken bij de opzet van de begroting, zodat het
taakveld energietransitie zichtbaar wordt.

voortgang

afgehandeld

PoHo

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
21-9-2018 Van Burg (SGP, mede namens CDA en ZL) over ‘out of the box’ oplossing
huisvesting arbeidsmigranten en expats dragen het college op:
* te onderzoeken of de behoefte aan extra woningen voor
arbeidsmigranten die hier langer
willen komen wonen, meegenomen is in de voor het Omgevingsplan
2018 geldende
bevolkingsprognose, en PS uiterlijk 31oktober in kennis te stellen van de
uitslag van dit
onderzoek;
* Als blijkt dat dat niet zo is, uiterlijk 31oktober te komen met een
onderzoeksopzet om te
komen tot 'out of the box' oplossingen om op korte termijn, op een
verantwoorde wijze en
alleen daar waar nodig, extra woningbouwmogelijkheden toe te staan;
* Tevens te bekijken wat de belemmeringen zijn om effectief ook te
starten;
* Dit onderzoek met mogelijke planologische en fysieke oplossingen
(wie doet wat, waar,
wanneer) uiterlijk 31-12-2018 te presenteren aan Provinciale Staten

Voortgang

Afgehandeld

PoHo

21-9-2018 Van 't Westeinde (CDA, mede namens SGP), over huisvestingsmogelijkheden tijdelijke arbeidsmigranten roepen GS op:
* Alles in het werk te stellen om tijdelijke huisvesting voor
arbeidsmigranten te behouden en
uit te breiden, in samenwerking met de gemeenten en ondernemers
actief in de recreatieve
sector en te bepleiten voor investeringen in deze specifieke sector
9-11-2018 Roeland (SGP, mede namens CDA) over waterstof als energiedrager
dragen het college op:
* In Zeeland in 2019 aan de slag te gaan met de resultaten van de
landelijke werkgroep waterstof;
* Actief aan te sluiten bij het onderzoek van Smart Delta Resources;
* Provinciale Staten in het najaar van 2019 te informeren over de
voortgang
7-6-2019 Van ’t Westeinde (CDA, mede namens SGP, CU en VVD) met het verzoek
aan GS om met de gemeenten in overleg te treden over nadere duiding
van art. 2.9 van de Omgevingsverordening 2018 en de bepalingen in het
Omgevingsplan m.b.t. de locaties voor zonnepanelen nader aan te
scherpen.
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43504

2
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de Bat

43504

onderwerp
N.a.v. brief GS 18 januari 2019 over ontwerp-Klimaatakkoord: PS krijgen
zo snel mogelijk na de doorrekening van het Planbureau Leefomgeving
in april 2019 informatie over de uitkomsten hiervan met een appreciatie
en de gevolgen voor Zeeland. Dit zal in een gezamenlijke vergadering
worden geagendeerd zodat PS hierover hun wensen en bedenkingen
kunnen meegeven.
N.a.v. brief GS 18 januari 2019 over ontwerp-Klimaatakkoord: midden in
de zomer zal bekend zijn wat de resultaten voor heel Nederland en per
provincie zijn, en wat dat betekent voor Zeeland. Voordat IPO Zeeland
komt consulteren wordt er een gezamenlijke vergadering belegd waarin
PS hierover kunnen debatteren en aan GS hun oordeel kunnen
meegeven. Naar verwachting is dit in de periode juli-september 2019.

actie
door

voortgang
Zie de brief van GS van 9 juli 2019 over het klimaatakkoord en concept-RES voor de
voortgang. Geagendeerd voor Cie SO van 27 september 2019

Zie de brief van GS van 9 juli 2019 over het klimaatakkoord en concept-RES voor de
voortgang. Geagendeerd voor Cie SO van 27 september 2019
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